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 :النشاط السياحي شروط القيد والتجديد والتعديل -أ

أن يكووون  المشوورون و نشوواط أوامووة أو تشووريل أو أدارا منشووبا سووياحية ملستووين سكوول موون السووجل التجووار    .1

   والسطاوة الضريسية للمنشبا

خطاب  من اإلدارا العاموة لححتياجوات سووةارا السوياحة  ميور مشوروط  أن يكون  صدر للمنشبا  السياحية  .2

ب للقوورار  ب سووة موودا سووريان النشوواط ) السدايووة و النهايووة ( و اتصووناا و الكميووات  طسقووا لسوونة   990وموضووحا

 م  سوضع معايير شاملة  2004

در موون اإلدارا أن يكووون  النشوواط وووايم و ميوور مشووروط وملسووت  لوون فووي توورخي  المنشووبا السووياحية الصووا .3

 المركةية لتراخي  المنشبت السياحية 

أن يكون محدد في ترخي  المنشبا السياحية مدا سريان الترخي ) محدد السدايوة والنهايوة( ومسواحة وعودد  .4

 الررا والطاوة االستعاسية للمنشبا السياحية 

حتياجوات سووةارا السوياحة  أن يكون سيانات المشرون والنشاط متطاسقين في كل من خطاب اإلدارا العامة لح .5

 ورخصة التشريل والسجل التجار  والسطاوة الضريسية

 أن يكون من لة حق اإلدارا والتوويع لدية رخصة سياحية تحدد أنة المسيول عن المنشبا .6

 أن يكون صاحب الشبن أو من لة حق اإلدارا والتوويع أو الوكيل ال يعملون سالحكومة .7

 

 :النشاط السياحي والتعديلمستندات القيد والتجديد  –ب 

ب عليوة ممون  لوة حوق اإلدارا والتوويوع أموام المو وا  .1 نمو ج طلب استخراج سطاوة مسوتةمات اإلنتواج  مووعوا

ب علية من الوكيل أو المفوض   المخت  أو مووعا

  صورا سطاوة الروم القومى أو جواة السفر  لمن  لة حق اإلدارا والتوويع  واتصل لحطحن .2

 :م الطلب وكيل أو مفوضأ ا كان مقد .3

 صورا سطاوة الروم القومى  أو  جواة السفر للوكيل  أو  المفوض واتصل لحطحن 

  )أو أصول   صورا توكيل مولوق مون الشوهر العقوار  و اتصول لحطوحن )يقسول حتوى وكيول لوانى فقوط

ب علية أمام المو ا المخوت   مصودق علوى أو  ممون  لوة حوق اإلدارا والتوويوع نمو ج التفويض مووعا

 صحة التوويع من سنن معتمد

 )ب علية من الوكيل )أ ا كان مقدم الطلب وكيحب عن المنشبا  أورار سريان التوكيل مووعا

يوم  وحديث  لم يمر على اصداره  90مستخرج رسمي حديث من السجل التجار   سار  لمدا ال تقل عن  .4

نشواط أواموة أوتشوريل أوأدارا    -ن يتضومن  يوم للمنشبا الصادر لها  تورخي  السوياحةعلى أ 90اكلر من 

 سيانات من لة حق اإلدارا والتوويع –عنوان النشاط-سيانات المشرون  -منشبا سياحية  



دا سوريان تورخي  مو أصل خطاب من اإلدارا العامة لححتياجات سوةارا سوضع معوايير شواملة موضوه سوة .5

 . خحل تلن المداالنشاط محدد السداية و النهاية واتصناا و الكميات  

مودا سوريان  صورا تراخي  اإلدارا المركةية لتراخي  المنشبت السياحية مع اتصل لحطحن موضه سة .6

 . الترخي ) محدد السداية والنهاية( ومساحة وعدد الررا والطاوة االستعاسية للمنشبا السياحية

 المنشبا  الوارد اسمة في رخصة التشريل واتصل لحطحنصورا رخصة السياحة للمسيول عن  .7

  صوووووووورا السطاووووووووة الضوووووووريسية مطاسقوووووووة لسيانوووووووات السوووووووجل التجوووووووار  واتصووووووول لحطوووووووحن .8

أو وليقة سيانات أساسية للممول من مصلحة الضرايب)أ ا كان المشرون جديد لوم يصودر لوة سطاووة ضوريسية 

 سعد (

 :ياحي صادر ساسمها الترخي في حالة وجود منشبا أخر  تديرالمشرون الس .9

  صورا عقد الملكية أو اإليجار أو عقد اإلدارا  واتصل لحطحن 

  علوى  مستخرج رسمي حديث من السجل التجار   للمنشبا المالكة أو المؤجرا للمشرون السياحي

يوم  وحديث  لم يمر علوى اصوداره اكلور مون  90حديث وسار  لمدا ال تقل عن أن يكون السجل 

سيانات المسيول عون أدارا النشواط الصوادر لوة  –عنوان النشاط-سيانات المشرون  امتضمن يوم 90

 ترخي  السياحة .

" مووعوا ممون  لوة حوق اإلدارا والتوويوع أموام المو وا تعهد اتنشطة التي ليس لديها سجل صناعياستيفاء " .10

ب علية من الوكيل أو المفوض  .المخت  أو مووعا

 

 النشاط السياحي جديد والتعديلمحح ات عل القيد والت-ج

 المسووووووووووتند الوووووووووودال علووووووووووى النشوووووووووواط اووووووووووو  خطوووووووووواب  موووووووووون اإلدارا العامووووووووووة لححتياجووووووووووات سوووووووووووةارا السووووووووووياحة .1

و المستند الدال على مةاولة النشاط او تورخي  المنشوبا السوياحية صوادر مون اإلدارا المركةيوة لتوراخي  المنشوبت السوياحية  

 سوةارا السياحة .

ش عوووووووووودلى أمووووووووووام المعسوووووووووود اليهووووووووووود   -راخي  و االحتياجووووووووووات سوووووووووووةارا السووووووووووياحة  اإلدارا المركةيووووووووووة للتوووووووووو .2
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مدا سريان الترخي  في خطواب االحتياجوات ورخصوة المنشوبا مدا رخصة المنشبا السياحية سنة سحد أوصي ويجب أن يتطاسق  .3

 السياحية .

https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/07/54099.pdf


 

 في حالة وجود عقد أدارا للمنشبا السياحية .4

 . تصدر  سطاوة مستلةمات اإلنتاج  ساسم المنشبا التي تدير النشاط السياحي وتستوفي منة كافة المستندات 

 عنوان  -سيانات المشرون   -السياحي أيضاب متضمن   يستوفي السجل التجار  للمنشبا المالكة أو المؤجرا للمشرون

 سيانات المسيول عن أدارا النشاط الصادر لة ترخي  السياحة . –النشاط 

  ب للمنشبا المالكة للنشاط فيكتفي سالسجل أ ا كانت المنشبا التي تدير المشرون السياحي الصادر ساسمها الترخي  فرعا

 لملست سة سيانات المسيول عن أدارا النشاط الصادر لة الترخي  .وا للنشاط التجار  للمنشبا المالكة 

  يوضه في سطاوة مستلةمات اإلنتاج اسم المنشبا المالكة أوالمؤجرا وك لن اسم المنشبا المسيولة عن النشاط المديرا

 لة .

 شطب رخصة تشريل المنشبا السياحية يتسعة شطب سطاوة سجل مستلةمات اإلنتاج .5

 

 


